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Weeft, 31 maart 2020

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Weefterlandprijs 2020

972288/974eO6

Geacht bestuur,

Op 5 maart 2020 heeft u ons per mail verzocht om, evenals voorgaande edities, de
Weerterlandprijs te steunen met een bedrag van € 5.000,-.

Wij voldoen graag aan uw verzoek en hebben u hiertoe een subsidie verleend en direct
vastgesteld op € 5.000-.

De subsidie wordt uiterlijk 1 mei 2020 uitbetaald op bankrekening
NL65R48O0108936384 ten name van de Stichting Weerterlandprijs

Wij wensen u veel succes met de verdere voorbereidingen en de uitreiking op 4
november aanstaande. Omdat de gemeenteraad op die dag vergadeft, kunnen
wij hierbij helaas niet aanwezig zijn. Dit was ook bij de vorige uitreiking het geval.
Bij een volgende editie graag overleg over de datum zodat het bestuur van de gemeente
Weeft aanwezig kan zijn.

Mocht de gesubsidieerde act¡viteit onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dient u dit
zo spoedig mogelijk aan ons mede te delen. Afhankelijk van de situatie, zullen wij dan
bezien of (een deel van) de betaalde subsidie moet worden terugbetaald. Wij hopen
natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Wilhelm¡nasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. nl - Twitter: www.tw¡tter. com/gemeenteweert



Zorgt u eryoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Pierre Heuts. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 242 of per mail via p.heuts@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
bu re wethouders,
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^

.J . Meertens
9e eentesecretaris

G.J.W. Gabriëls
loco-burgemeester




